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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1. Latar Belakang  

Mengingat kondisi sosial politik pada masa reformasi yang dinamis dan 

menghendaki praktek kehidupan  demokrasi yang lebih baik, MPR 

mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD 1945). Seiring dengan momentum perubahan UUD 1945 pada 

masa reformasi (1999-2002), ide pembentukan Mahkamah Konsttusi makin 

menguat. Puncaknya terjadi pada tahun 2001 ketika ide pembentukan 

Mahkamah Konstitusi diadopsi dalam perubahan UUD 1945 yang dilakukan 

oleh MPR sebagaimana dirumuskan dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 

24 ayat (2) dan Pasal 24C.1 Diharapkan dengan lahirnya undang-undang yang 

mengatur tentang Mahkamah Konstitusi, akan membawa konsekuensi adanya 

perubahan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan kewenangan Mahkamah Agung. Karena beberapa kewenangan 

Mahkamah Agung yang ada sekarang akan dialihkan kepada Mahkamah 

Konstitusi.2 

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.3 Membicarakan Mahkamah Konstitusi di Indonesia  berarti  tidak 

dapat lepas jelajah historis dari konsep dan fakta mengenai judicial  review 

(pengujian  materiil  atau formil perundang-undangan  terhadap undang-undang  

                                                            
1 Sekretariat Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Profil Mahkamah Kontitusi, 

Cetakan II, Sekretariat Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009, h. 2. 
2 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, Cetakan II, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2009 (selanjutnya disingkat Jimly Asshiddiqie I), h. 196-197. 
3 Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, (LN 

Tahun 2003 Nomor 98, TLN Nomor 4316),  Pasal 1.  
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yang  lebih  tinggi  derajatnya),  yang  sejatinya  merupakan  kewenangan 

paling  utama  Lembaga  Mahkamah  Konstitusi. Dalam  Perubahan  Ketiga  

UUD Tahun 1945 Pasal 24C mengatur tentang Mahkamah Konstitusi, yang 

menyatakan :  

a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya yang bersifat final untuk menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga 
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil 
pemilihan umum. 

b. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan 
Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau 
Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 

c. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi 
yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang 
oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga 
orang oleh Presiden. 

d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim 
konstitusi. 

e. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak 
tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta 
tidak merangkap sebagai pejabat negara. 

f. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta 
ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-
undang. 4 

Salah satu kewenangan yang diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi 

dalam Pasal 24C ayat (1) adalah menguji undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amanat yang tersebut 

dalam Pasal 24C UUD 1945 ditegaskan kembali dalam dalam Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) yang 

menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :  

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

b. Memutus sengketa kewenangan-kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

c. Memutus pembubaran partai politik, dan 
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.5 

                                                            
4 Indonesia,  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan 

Ketiga, Pasal 24C. 
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Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (a) menjelaskan salah satu kewenangan 

Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang secara materiil apakah 

undang-undang bertentangan dengan atau tidak sesuai dengan undang undang 

yang lebih tinggi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro), Hadar 

Gumay, mengatakan bahwa judicial review itu perlu dilakukan untuk 

menciptakan badan penyelenggara pemilu yang mandiri, nonpartisan atau 

bukan dari anggota partai tertentu, dan sesuai dengan norma.6 

Judicial Review muncul pertama kali di Amerika Serikat melalui putusan 

Supreme Court (pengadilan tinggi) Amerika Serikat dalam perkara “Marbury 

melawan Madison” pada tahun 1803. Meskipun Undang-Undang Dasar 

Amerika Serikat tidak mencantumkan judicial review, Supreme Court Amerika 

Serikat membuat putusan yang mengejutkan. Chief Justice (hakim ketua) John 

Marshall didukung empat hakim agung lainnya menyatakan bahwa pengadilan 

berwenang membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. 

Keberanian John Marshall dalam kasus itu menjadikannya preseden (hal baru 

dan dipakai untuk seterusnya) dalam sejarah Amerika Serikat yang kemudian 

berpengaruh luas terhadap pemikiran dan praktik hukum di berbagai negara. 

Sejak itulah banyak undang-undang federal maupun undang-undang di negara 

bagian yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh Supreme Court.7 

Permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan 

oleh pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan 

oleh undang-undang, yaitu :  

a. Perorangan warga negara Indonesia. 
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur 
dalam undang-undang. 

c. Badan hukum publik atau privat, atau 
d. Lembaga negara. 8 

 

                                                                                                                                                                   
5 Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, op.cit, pasal 10 ayat (1) huruf (a). 
6 Hadar Gumay, Judicial Review Undang-Undang Perlu Diajukan Ke Mahkamah 

Konstitusi, Republika, 5 Oktober 2011, h.12. 
7 Jimly Asshiddiqie I, op.cit, h. 195. 
8 Indonesia, Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2003, op.cit, pasal 51 ayat (1). 
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Seiring perjalananan konstitusialisme di Republik Indonesia permohonan 

demi permohanan untuk pengujian undang-undang pun diajukan masyarakat. 

Diantara permohonon yang datang ke Mahkamah Konstitusi adalah 

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang 

Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Permohonan 

Pengujian Undang-Undang Nomor 2/Pnps Tahun 1964 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Pidana Mati dan Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya dapat memberikan dua putusan 

atas permohonan dari pemohon, yaitu : 

a. Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan permohonan pengujian atas 

undang-undang. 

b. Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan suatu Undang-undang 

inkonstitusional dan tidak berlaku untuk umum. 9 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis akan membahasnya lebih 

lanjut dalam sebuah skripsi dengan tema : “PERAN MAHKAMAH 

KONSTITUSI DALAM JUDICIAL REVIEW BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG 

MAHKAMAH KONSTITUSI”. 

 

2. Perumusan Masalah 

Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah kedudukan dan peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem 

Ketatanegaraan Republik Indonesia ? 

                                                            
9 Jimly Asshiddiqie, Menegakkan Tiang Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 

Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008 (selanjutnya disingkat Jimly Asshiddiqie II), h. 73. 
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b. Bagaimanakah peran Mahkamah Konstitusi dalam judicial review 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 

Konstitusi ? 

 

3. Ruang Lingkup Penulisan 

Mengingat luasnya pembahasan yang akan diteliti, maka penulis membatasi 

permasalahan hanya pada peran Mahkamah Konstitusi dalam judicial review 

terhadap ; Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 

tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Permohonan 

Pengujian Undang-Undang Nomor 2/pnps Tahun 1964 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Pidana Mati dan Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

4. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

a. Tujuan Penulisan 

Tujuan utama penulis dalam penulisan skripsi ini untuk memenuhinya 

syarat-syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas 

Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulisan skripsi ini 

juga bertujuan untuk : 

1) Mengetahui kedudukan dan peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem 

Ketatanegaraan Republik Indonesia. 

2) Mengetahui peran Mahkamah Kostitusi dalam judicial review 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang 

Mahkamah Konstitusi. 
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b. Manfaat Penulisan 

Penelitian dalam skripsi ini mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1) Teoritis atau akademis 

a. Sebagai bahan kajian bersama khususnya bagi para mahasiswa 

fakultas hukum dan umumnya siapa saja yang memerlukan, sehingga 

dapat menambah ilmu pengetahuan bagi yang membacanya. 

b. Memberikan tambahan informasi bagi mereka yang ingin 

mengetahui lebih banyak mengenai peran Mahkamah Konstitusi 

dalam judicial review. 

2) Kegunaan praktisi 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna dan menjadikan bahan 

kajian atau acuan bagi penegak hukum yang langsung bersentuhan 

dengan tugasnya dalam judicial review. 

 

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

a. Kerangka Teori 

Cabang kekuasaan kehakiman dikembangkan sebagai satu kesatuan 

sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 

Sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan maka fungsi-fungsi legislatif, 

eksekutif dan yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan 

yang terpisah. Pada mulanya memang tidak dikenal adanya Mahkamah 

Konstitusi. Bahkan, keberadaan gagasan Mahkamah Konstitusi itu sendiri 

di dunia dikatakan relatif baru.10 Secara umum dapat dikatakan bahwa  

keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam dunia 

ketatanegaraan. Sampai sekarang baru ada 78 negara yang membentuk 

Mahkamah Konstitusi secara tersendiri.11 

Di Afrika Selatan, Mahkamah Konstitusi dibentuk pada tahun 1994. 

Setelah disahkannya UUD 1996, Mahkamah Konstitusi tersebut terus 

bekerja yaitu mulai persidangannya yang pertama pada Februari 1995. 

                                                            
10 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, Cetakan I, Konpress, Jakarta, 

2005 (selanjutnya disingkat Jimly Asshiddiqie III), h.  234. 
11 Ibid, h. 246. 
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Anggotanya berjumlah 11 orang dengan masa kerja mereka selama 12 

tahun dan tidak bisa diperpanjang lagi. Mahkamah Konstitusi di negara ini 

bersifat independen, dengan tugas memegang teguh atau menjalankan 

hukum dan konstitusi secara adil tanpa rasa takut, memihak atau prasangka 

buruk. 

Lain di Afrika Selatan lain pula di Republik Lithuania. Republik 

Lithuania memerdekakan diri dari Uni Soviet pada tanggal 11 Maret 1990 

mengadopsi gagasan constitutional review (pengujian konstitusional) ke 

dalam konstitusinya yang disahkan pada tanggal 25 Oktober 1992 melalui 

referendum nasional. Gagasan itu dicantumkan dalam Bab 8 yang mengatur 

mengenai Constitutional Court (pengadilan konstitusi), yang dituangkan 

kembali dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang 

disahkan pada tanggal 3 Februari 1993. Jumlah anggotanya sembilan orang 

yang diangkat oleh Seimas (parlemen). Dari calon-calon yang diusulkan 

oleh Ketua Parlemen sebanyak tiga orang, Presiden tiga orang dan tiga 

orang lainnya oleh Mahkamah Agung.  

Berdasarkan contoh-contoh Peradilan Mahkamah Konstitusi di Afrika 

Selatan dan Republik Lithuania dapat disimpulkan bahwa di lingkungan 

negara-negara yang berkembang menuju sistem demokrasi pada umumnya 

mengadopsi Mahkamah Konstitusi di beberapa negara konstitusional 

Eropa. Oleh karena itu, pembentukan Mahkamah Konstitusi di negara 

Indonesia sangatlah penting dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan 

reformasi konstitusional yang integral menuju proses demokrasi yang sejati 

sekaligus melakukan perubahan pada sistem UUD 1945 mengikuti 

perkembangan konstitusional tersebut.12 

Sistem UUD 1945 terlalu menekankan pada fungsi dan kekuasaan 

eksekutif tanpa membuka ruang cheks and balances (pemeriksaan dan 

penyeimbangan) sehingga UUD 1945 menjadi instrumen politik yang 

ampuh bagi tumbuh kembangnya otoritarianisme sebagaimana dipraktikkan 

pada masa orde lama. Selain daripada itu, kondisi perjalanan sejarah partai 

politik di Indonesia memperlihatkan kenyataan adanya perlakuan yang 
                                                            

12 Ibid, h. 246-250. 

UPN "VETERAN" JAKARTA



 

 

 

8

tidak adil dan sewenang-wenang dari lembaga eksekutif terhadap partai 

politik. Mencermati masalah tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia (MPR RI) dalam satu naskah perubahan UUD 1945 

yang disahkan dalam sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001 telah 

mengakomodir suatu lembaga negara bernama Mahkamah Konstitusi.13 

Perubahan UUD 1945 dilakukan sangat dramatis karena selama ini 

Mahkamah Agung telah memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian 

atas peraturan dibawah undang-undang namun setelah perubahan undang-

undang tersebut kewenangan untuk menguji undang-undang diberikan 

kepada Mahkamah Konstitusi.14 Dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 

24A ayat (1) yang menyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili 

pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah 

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan mempunyai 

wewenang lainnya dibawah undang-undang”. 15 

Dalam Pasal 24C ayat (1) menyatakan:  

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga 
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang 
hasil pemilihan umum”. 16 
 

Amanat yang tersebut dalam Pasal 24C UUD 1945 ditegaskan kembali 

dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 

Konstitusi Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi 

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 

bersifat final untuk : 

1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

                                                            
13 Ikhsan  Rosyada Parluhutan Daulay, Mahkamah Konstitusi, Rineka Cipta, Jakarta, 2004,    

h. 2. 
14 Jimly Asshiddiqie III, op.cit, h. 200. 
15 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan 

Ketiga, Pasal 24A ayat (1). 
16 Ibid, Pasal 24C ayat (1). 
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2) Memutus sengketa kewenangan-kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3) Memutus pembubaran partai politik, dan 
4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.17 

 
Berkenaan dengan pembagian tugas antara Mahkamah Konstitusi 

dengan Mahkamah Agung yang salah satunya adalah pengujian peraturan 

atas peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi berdasarkan 

ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 ditentukan berwenang mengadili 

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 

menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Adapun 

ketentuan dalam Pasal 24A ayat (1) yang menyatakan : “Mahkamah Agung 

berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan 

mempunyai wewenang lainnya dibawah undang-undang”. Perbedaan ini 

sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa memang sejak 

sebelumnya Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-

undangan dibawah undang-undang. Bahkan ketentuan demikian ditegaskan 

pula dalam TAP MPR Nomor III/MPR/2000.18 Oleh Karena itu, dengan 

diadopsinya ide pembentukan Mahkamah Kostitusi dalam Perubahan 

Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 maka ketentuan sebelumnya berkenaan 

dengan kewenangan Mahkamah Agung dituangkan dalam rumusan 

Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 24A dan Pasal 24C yang ditegaskan 

kembali dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang 

Mahkamah Konstitusi. 

b. Kerangka Konseptual 

Sesuai judul yang diajukan, penulis akan memberikan istilah-istilah 

yang terkait di dalamnya, antara lain : 

1) Mahkamah adalah badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara 

atau pelanggaran.19 

                                                            
17 Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, op.cit,  Pasal 10 ayat (1). 
18 Jimly Asshiddiqie III, op.cit, h. 196. 
19 Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan I, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, h.256. 
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2) Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara yang melaksanakan 

kekuasaan kehakiman.20 

3) Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.21 

4) Konstitusi adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan 

pada pemerintahan negara biasanya dikodofikasikan sebagai dokumen 

tertulis. 

5) Undang-undang adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat dengan persetujuan bersama presiden. 

6) Pengadilan adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara.22 

7) Hakim adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau 

mahkamah.23 

8) Judicial Review adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

6. Metode Penelitian 

Dalam mengungkap segala permasalahan yang berkaitan dengan penulisan 

dibutuhkan data-data dan informasi yang akurat. Agar dapat mempelajari serta 

menjelaskan setiap gejala atau faktor yang menjadi fakta di dalam penulisan 

skripsi ini digunakan sarana penelitian berupa kegiatan ilmiah yang 

mendasarkan pada metode sistematika, dan pemikiran tertentu. Kita ketahui 

bersama bahwa dalam kegiatan penelitian dan penulisan hukum, tidak dapat 

dipisahkan dari metodologi yang lazim disebut dengan Metodologi Penelitian 

Hukum. Seperti dikatakan Bambang Waluyo, “Penelitian merupakan suatu 

kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan 

secara metodologi, sistematis, dan konsisten. Metode berarti sesuai dengan 

metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, 

sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam 

                                                            
20 Ibid. 
21 Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, op.cit, Pasal 1. 
22 Sudarsono, op.cit, h. 349. 
23 Ibid, h. 156. 
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suatu kerangka tertentu”.24 Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan 

metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian mengacu pada norma-

norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan 

pengadilan. 

Penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah : 

a. Studi Kepustakaan 

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa bahan-bahan 

hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang mengandung 

informasi berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi dari berbagai tempat 

mulai dari perpustakaan sampai situs internet. 

1) Jenis Data  

a) Data Primer, yaitu data-data atau bahan yang didapatkan secara 

langsung di lapangan berdasarkan penelitian yang berkaitan dengan 

Mahkamah Konstitusi. Sehubungan dengan pengumpulan data-data 

atau bahan yang dibutuhkan dalam penulisan ini maka penulis 

melakukan wawancara kepada pejabat atau pihak yang terkait dalam 

penulisan ini. 

b) Data Sekunder, terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan 

tersier. Adapun bahan-bahan hukum primer yaitu Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Ketiga 

Pasal 24 Tentang Kekuasaan Kehakiman,  Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 

013/PUU-I/2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme, Putusan Nomor 

21/PUU-VI/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dan 

Putusan Nomor 42/PUU-VI/2008 Tentang Pengujian Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu buku-buku kepustakaan, 

jurnal hukum, majalah hukum, pendapat pakar hukum dan sumber 

internet yang berhubungan dengan topik yang dikaji dengan masalah 

                                                            
24 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Cetakan III, Sinar Grafika, Jakarta, 

2002, Mengutip Pendapat Soerjono Soekanto, hal. 2. 
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dalam skripsi ini. Bahan-bahan hukum tersier yaitu kamus hukum 

atau ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum. 

b. Teknik Analisis data 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif normatif, yaitu 

menganalisa data dari norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berhubungan dalam 

penulisan ini. 

c. Teknik Penulisan 

Penulis mengacu pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. 

 

7. Sistematika Penulisan 

Penulis membagi dalam lima bab. Penjelasan dari sistematika penulisan 

tersebut adalah : 

BAB I    PENDAHULUAN 

Penulis akan memasukkan latar belakang yang 

nantinya akan dibahas dalam skripsi ini, 

Selanjutnya dimuat mengenai perumusan masalah 

skripsi tersebut, ruang lingkup penulisan, tujuan 

dan manfaat penulisan, kerangka teori dan 

kerangka konseptual. 

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI 

MAHKAMAH  KONSTITUSI DI INDONESIA 

Dalam bab ini penulis akan membahas secara 

umum mengenai Kekuasaan Kehakiman dan 

Mahkamah Konstitusi di Republik Indonesia. 

BAB III STUDI PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH 

KONSTITUSI 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan beberapa 

putusan yang telah diputus oleh Mahkamah 

Konstitusi diantaranya adalah Putusan Nomor 
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013/PUU-I/2003 Tentang Tindak Pidana 

Terorisme, Putusan Nomor 21/PUU-VI/2008 

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dan 

Putusan Nomor 42/PUU-VI/2008 Tentang 

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

BAB IV ANALISA KEDUDUKAN DAN PERAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM 

JUDICIAL REVIEW BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003  

TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI 

Dalam bab ini sebagai inti dari penulisan skripsi 

ini, penulis akan menganalisa Kedudukan dan 

Peran Mahkamah Konstitusi dalam judicial review 

terhadap putusan-putusan Mahakamah Konstitusi 

yang telah diuraikan dalam Bab III berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang 

Mahkamah Konstitusi. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini penulis akan memasukkan beberapa 

kesimpulan dan saran mengenai pembahasan yang 

telah dibahas pada bab sebelumnya juga saran-

saran mengenai segala sesuatunya tentang apa yang 

telah dibahas dalam skripsi ini. 
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